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Productoverzicht 

TAWI Lift & Go Mobiele Orderpicker 
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Mobiele eenheid voor efficiënt heffen en orderpicken.  

• Mobiele vacuümheffer 

• Te bevestigen aan elke vorkheftruck 

• Snel opstarten 

• Autonome eenheid 

• Geïntegreerde pomp/batterij 

• Meerdere tools voor het tillen van zakken 

tot laminaatplanken of banden 

Alles oppakken en tillen, overal en altijd 

De MOP biedt een unieke oplossing voor or-

derverzamelen uit palletstellingen, rekken of 

transportbanden. U hoeft alleen maar de hef-

eenheid met een willekeurige palletkrik of 

vrachtwagen op te pakken en te slepen of te 

rijden waar u maar wilt.  

Met een vacuümheffer op een scharnierende 

arm kunt u ver in de palletstellingen of tot aan 

de achterwand van een container reiken. 

Snel en eenvoudig te gebruiken 

Bevestig de MOP aan elke palletheffer of pallet-

truck. 

Rijd waar u naartoe moet. 

Parkeer het apparaat en activeer de vacuüpomp met 

een druk op de knop. De steunpoten worden auto-

matisch neergelaten. 

Start het laden/lossen van uw goederen. 
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Geïntegreerd lichtpaneel verge-

makkelijkt werk in donkere ruimtes 

De steunpoten worden automa-

tisch geactiveerd wanneer de 

pomp wordt gestart. 

Batterij en vacuümpomp zijn geïn-

tegreerd in de unit, beschermd 

door een robuuste cover. 
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Behandel alle soorten ladingen tot 80 kilo 

Vacuümtechnologie grijpt de meeste soorten ladin-

gen veilig vast zonder sporen na te laten. De ergo-

nomische handgrepen van TAWI zijn gebruiks-

vriendelijk en zorgen voor een efficiënte en ergono-

mische werkomgeving. 

Met een ruime keuze aan zuignappen kunt u gemak-

kelijk het gereedschap vinden dat nodig is om uw 

goederen op te tillen. Wilt u meer dan één type last 

heffen? Voeg een snelkoppeling toe en schakel 

eenvoudig tussen de verschillende soorten lasten. 

Alles oppakken en tillen, overal en altijd 

Robuust deksel ter bescherming van de batterij en 

de boordelektronica. 

 

Gebruiksvriendelijk on-board controlepaneel. 

 

Interne luchtpassage voor moeiteloze werking 

 

Elektronisch aangedreven hoogteverstelling voor 

verschillende hefhoogtes en hoogtebeperkingen. 

 

Aanpasbare vorktunnels voor moeiteloze aanpas-

sing aan elk vorksysteem. 

 

Veiligheidsslot op de scharnierarm wordt bij het 

starten van de pomp automatisch ontgrendeld. 

Vervang de accu eenvoudig voor een langere ge-

bruikstijd of sluit deze aan op een externe stroom-

bron. 
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Technische tekeningen 

Tekeningen op de volgende pagina's 

geven een overzicht van het MOP in 

verschillende perspectieven. De tabel 

geeft een overzicht van de afmetingen 

van het apparaat dat is uitgerust met 

verschillende modellen vacuümliften. 

Alle maten zijn in millimeters. 

 VM40 VM50 VM60 VM80 VC40 

A* 150 149 132 156 130 

B 1340 1320 1320 1290 1230 

C* 1490 1469 1452 1446 1360 

D 592 613 630 637 722 

E 2000 2000 2000 2000 2000 

F 1100 1100 1100 1100 1100 

G* 2000 2000 2000 2000 2000 

H* 2080 2080 2080 2080 2080 

I* 1850 1850 1850 1850 1850 

J 1150 1150 1150 1150 1150 

K 1100 1100 1100 1100 1100 

L 1100 1100 1100 1100 1100 

M 1130 1130 1130 1130 1130 

N 470 470 470 470 470 

* +500 mm wanneer toren in verhoogde positie is 

Zijaanzicht 

Onderstaande foto toont de totale hoogte 

van de unit, de lengte van de lengte van de 

scharnierarm, de hefhoogte en meer 

Vooraanzicht 

De onderstaande tekening toont de hefeenheid van 

voren en geeft de afstand tussen de bevestigingspunten 

van de hefarm (N) aan. 
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Bovenaanzicht 

Dit beeld illustreert het volledige bewegingsbereik van 

de scharnierarm. 

Zoals te zien is op de linkertekening kan de schar-

nierarm in drie verschillende posities (links/

midden/midden/rechts) gemonteerd worden. Het 

bewegingsbereik ten opzichte van het toestel zal 

uiteraard variëren, afhankelijk van waar de arm is 

bevestigd. 

Vorken 

Vorkentunnels zijn verstelbaar voor alle soorten vork-

heftrucks. Zie maten voor zowel Euro- als US- vorken 

in de tabel rechts en tekening hieronder. 

 Euro US 

A 200 mm 332 mm 

B 65 mm 66mm 

C 315-535 mm 365 - 495 mm 

D 860 mm 860 mm 
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Technische tekeningen 

 VM40 VM50 VM60 VM80 VC40 

Liftcapaciteit 40kg 50kg 60kg 80kg 40kg 

Ø hefbuis (mm) 120 140 160 180 120 

Slag vacuümheffer(mm) 1340 1320 1320 1290 1230 

Slag toren (mm) 500 500 500 500 500 

Lengte hefbuis (mm) 1750 1750 1750 1700 1600 

Geluidsniveau, ruststand 

(dB) 

76 76 76 76 76 

Geluidsniveau, in werking 

(dB) 

75 75 78 78 76 

Batterij-oplaadprocedure Steek de stekker in een stopcontact (100-240V. Gebruik voor 110 V een 3-fase lader. 

Voor 230V, gebruik eenfaselader. Geaard, 50-60Hz) 

Aanbevolen 8 uur ononderbroken opladen. 

Vervangen van de accu Een langere gebruikstijd wordt bereikt door de accu te verwisselen. Deze procedure 

duurt ongeveer 10 minuten. 

Externe voeding De unit kan verbonden worden met een 24V externe voeding. 

Op en neer bewegen van de 

toren 

52-68 mm/s 

Gewicht van de unit 630 kg 

*vanaf de onderkant van de zuigaansluiting (excl. zuigvoet) 
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Ergonomische heftoepassingen 

Ergonomie gaat over het aanpassen van werk en 

werkomgevingen aan de behoeften van de werkne-

mers. Het gaat om het plannen en organiseren van 

het werk op een manier die bijdraagt aan gezonde 

werknemers en het risico op letsel en gezondheids-

problemen op lange termijn minimaliseert. Een 

goede ergonomie is een effectieve manier om uw 

bedrijf productiever en winstgevender te maken. 

 

Door onze oplossingen aan te passen aan uw speci-

fieke behoeften kunnen we garanderen dat ze uw 

bedrijf een nieuwe boost geven. 

 

Neem contact met ons op voor een gratis adviesge-

sprek. 

 

MOBIELE  

HEFWAGENS 

KRAANSYSTEMEN TAKELS VACUUM                   

HEFSYSTEMEN 

VACUUM     

GRIJPERS 


